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Loď Horácko

Pohled ze skály Halířka na přehradu

Wilsonova skála

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE

POPIS TRASY

Vladislav

Ve Vladislavi se napojíte na červenou turistickou značku směrem na obec Číměř.
Za mostem přes řeku Jihlavu odbočíte vpravo společně s cyklotrasou č. 5107, před
sokolovnou opět vpravo a půjdete ulicí do kopce. Za posledním domem a garážemi
po chvíli následuje levotočivá zatáčka, za níž vystoupáte přímo na kopec Chocholka,
odkud je překrásný výhled. Odtud se dáte dále podle plotu, od něhož se po chvíli cesta
stáčí vpravo ještě více do kopce. Budete po ní pokračovat na rozcestí, na kterém
odbočíte vlevo. Po chvíli se cesta stočí vpravo. Na následujícím rozcestí půjdete rovně
až na křižovatku s asfaltovou silnicí. Tady zahnete doleva a pokračujete až do obce
Číměř. (3,0 km)

První zmínka z r. 1101, původně Brod, dnešní název
snad na paměť krále Vladislava. V minulosti městečko,
k obci náleží vsi Hostákov a Střížov. Na návsi původně
románský kostel Nejsvětější Trojice ze 13. století,
barokně upraven po roce 1728. Před kostelem socha
sv. Jana Nepomuckého z 18. století.
Číměř
Název obce od osobního jména Ctimír. V obci se
nachází víceúčelový sportovní areál s dětským hřištěm
a nové společenské centrum. Dále kaple zasvěcená
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Holoubek
Zřícenina gotického hradu (Plešovický hrad, Taubenstein)
z 1. pol. 14. stol. V 15. stol. se stal sídlem loupeživých
rytířů a proto byl rozbořen. Zachovaly se zbytky okrouhlé
věže a část zdí paláce se vstupním portálem.
Hartvíkovice
Gotický kostel sv. Jiljí ze 14. století, barokně upraven
v 18. století. Autocamp Wilsonka pod Wilsonovou
skálou. Skalní masiv Wilsovona skála byla původně
100 m vysoká, dnes do poloviny zatopena přehradou.
Na vrcholu skály překrásná vyhlídka na přehradu.
Nad skalou zřícenina hrádku Kufštajn.
Koněšín
Barokní kostel sv. Bartoloměje z let 1663-79 postaven
na starších základech. Skála Halířka nad přehradou
– nachází se zde pietní trampské místo s kamennou
mohylou, křížem a především destičkami zemřelých
kamarádů. Keramické dílny, přístaviště lodní dopravy
na Dalešické přehradě, chatová osada, bývalý vojenský
areál Radarka – dnes slouží k rekreaci, Turistická
ubytovna a Autocemp Borovinka.

DOPORUČENÍ
Cestu si můžete také zpříjemnit a zkrátit plavbou lodí
Horácko. Tel.: 739 085 858.

Na křižovatce odbočíte vpravo a napojíte se opět na červenou turistickou značku, po níž
pokračujete přes rozcestí Jirkasův mlýn až na místo, kde vede cesta mezi lesem a polem.
Po chvíli červená turistická značka odbočuje vlevo do lesa. Tady se od ní odpojíte a vydáte
se dále rovně po cyklotrase č. 5107, která se po chvíli stáčí vpravo okolo lesa směrem
k posedu. Pod posedem cesta odbočuje doleva, pokračuje opět mezi polem a lesem
a po chvíli se opět stáčí vpravo. Po východu z lesa na louku zatočíte doleva a půjdete
opět do lesa vedlejší cestou. Přejdete mostek přes číměřský potok a za ním pokračujete
vlevo, podle ukazatele cyklotrasy č. 5107. Asi po 200 metrech se dostanete k rozcestníku
cyklotrasy. Zvolíte cestu mírně vpravo, tedy směr Třebenice. Přibližně po dalších
200 metrech se zleva připojí červená trasa, po níž půjdete přes rozcestí Žleb a U Vápenice
až na rozcestí Holoubek, kde je možno odbočit po odbočce červené turistické značky
ke zřícenině hradu Holoubek. (14 km)
Potom se vydáte dále po červené turistické značce směrem na rozcestí Chroustov. Přibližně
po kilometru a čtvrt za tímto rozcestím odbočuje červená trasa vlevo, ale vy půjdete stále
rovně, až dojdete k asfaltové cestě, kde odbočíte vlevo. Po chvíli dojdete na rozcestí Bařina,
tam se opět napojíte na červenou turistickou značku a půjdete po ní až do obce Hartvíkovice,
kde můžete absolvovat okružní žluté turistické trasy v délce 3,2 km. (19 km)
Od rozcestníku turistických tras se dáte zpět po silnici do obce Třesov, kde odbočíte
na křižovatku doleva. Na následující křižovatce půjdete rovně směrem na obec Kozlany.
Těsně před koncem Kozlan odbočíte společně s cyklotrasou č. 5207 mírně vlevo a dojdete
k odpočívadlu. Odtud se vydáte vpravo cestou směrem k vysílači, na následující křižovatce
odbočíte vpravo a potom na hlavní silnici vlevo. Na začátku obce Koněšín je po levé straně
v turistické ubytovně za fotbalovým hřištěm možnost občerstvení. (23,5 km)
Po hlavní silnici projdete celou obec. Za Koněšíněm odbočíte na druhé odbočce doleva,
u rozcestníku cyklotrasy č. 5207. Odtud pokračujete přibližně 2 kilometry stále rovně
(ke konci mírně vpravo) po polní cestě až na kopec k lesu, kde u směrovky cyklotrasy zahnete
mírně vlevo a dáte se z kopce stále dolů. Po východu z lesa odbočíte vpravo a po silnici
budete pokračovat okolo hřbitova přes Mlýnský potok až na křižovatku u kříže, kde
se napojíte vpravo na červenou turistickou značku a dojdete po ní k turistickému rozcestníku
ve Vladislavi. (30,0 km)
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